
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, konaného dňa 13.4.2016 

Prítomní:    

 

  Ľubomír Horný, predseda  

      Dominik Gabriel, člen 

  Světluše Rajnincová, odborník pre mládež  

      Eduard Hartman, odborník pre šport  

  JUDr. Danica Birošová – ospravedlnená po 30 min. zasadnutia 

  Joana Detoni, prac. pre prácu s mládežou 

      Ing. Vladimír Mráz, pracovník pre šport    

      Bc.Katarína Kubíková, garant komisie      

  Ing. Jana Barnová, garant komisie       

 

P R O G R A M :   

1. Privítanie 

2. Dotácie – predloženie žiadostí o dotáciu v oblasti športu a mládeže na 

odsúhlasenie komisiou 

3. Prerokovanie „Návrh záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015“ 

4. Rôzne 

6.    Záver 

 

K bodu č. 1 
Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ľ. Horný. V úvode privítal 

prítomných, oboznámil ich  s programom zasadnutia  a zároveň privítal hostí - študentov 

z Trenčianskej univerzity. 

Komisia jednohlasne odsúhlasila program zasadnutia. 

Za:  5  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 2 
 P. Mráz predložil prítomným prehľad žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta na 

projekty a činnosť v oblasti športu. Komisia prerokovala jednotlivé žiadosti na projekty 

a odsúhlasila kritériá na prideľovanie finančných prostriedkov nasledovne: 

- projekt musí byť realizovaný na území mesta Trenčín 

- uprednostnené budú projekty podporujúce šport mládeže 

- handicapovaní športovci 

- udržateľnosť projektu 

 Po pridelení fin. prostriedkov na činnosť vznikol zostatok 847 €, ktorý sa komisia 

dohodla prideliť p. Júliusovi Maťovčíkovi (handicapovaný športovec), ktorý sa zúčastní 

reprezentácie cyklistických pretekov „European DEAF Cycling Championship“. Tieto fin. 

prostriedky budú pripočítané k dotácii pre Športový klub nepočujúcich, kde bude zmluvne 

určené čerpanie pre J. Maťovčíka. 

 

Komisia schválila: 

 Kritériá na prideľovanie fin. prostriedkov 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia schválila: 

 Rozdelenie fin. prostriedkov na činnosť a projekty v oblasti športu 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 



 Pani Joana Detoni a pani Světluše Rajnincová predložili komisii na prerokovanie 

žiadosti na dotáciu v oblasti mládeže na r. 2016.  

Komisia pridelila šiestim subjektom dotáciu v celkovej hodnote 2 800 €. Vzhľadom k tomu, 

že niektoré projekty nespĺňali podmienky VZN o dotáciách, neboli rozdelené všetky 

finančné prostriedky určené na dotácie pre mládež. Tieto fin. prostriedky v hodnote 2 200 € 

rozdelí komisia po vyhlásení 2. dotačného kola. O jeho termíne rozhodne komisia na 

nasledujúcom zasadnutí. 

 

Komisia schválila: 

 Rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

                          

K bodu č. 3 
            Komisia mládeže a športu počtom hlasov 4 prerokovala návrh Záverečného účtu 

Mesta Trenčín za rok 2015 a jeho znenie berie na vedomie. 

 

Komisia berie na vedomie: 

          Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4  
 P. Joana Detoni informovala prítomných o Akčnom pláne rozvoja práce s mládežou 

mesta Trenčín na r. 2016. Uvedený dokument je prílohou zápisnice. Ďalej informovala o 

realizovaní projektu mládežníckej výmeny ŠKOLA DEMOKRACIE pre zástupcov žiackych 

školských rád  mesta Trenčín a mesta Břeclav podporený programom ERAZMUS+. 

 P. Ľubomír Horný predložil na prerokovanie žiadosť pán Kuhloffela na pridelenie 

fin. podpory na realizáciu projektu „Koncepcia športu detí predškolského a mladšieho 

školského veku“ vo výške 5 200 €. Vzhľadom k tomu, že pánovi Kuhloffelovi bola 

pridelená dotácia na činnosť v oblasti športu, komisia neodporučila pridelenie ďalších fin. 

prostriedkov. 

 P. Vladimír Mráz predniesol žiadosť zo Slávie Športového gymnázia, cyklistika 

Trenčín o spoluprácu Mesta Trenčín pri usporiadaní cyklistických pretekov, ktoré sa budú 

konať dňa 10.6.2016 so štartom o 18.00 hod a ukončením cca o 20.00 hod. 

 

Komisia odporučila: 

Spoluprácu Mesta Trenčín s organizátorom podujatia cyklistických pretekov. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 5 
Po prerokovaní všetkých bodov  sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť  

a zasadnutie ukončil. 

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 11.5.2016 o 15:00 hod. 

 

 

  

         Ľubomír Horný 

               predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Kubíková 

dňa 15. apríla 2016 



Uznesenie č. 4/2016 

zo zasadnutia komisie  mládeže a športu pri MsZ v Trenčíne, 

konaného  dňa 13. apríla 2016 

 

 

Komisia schválila: 

 Kritériá na prideľovanie fin. prostriedkov 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

Komisia schválila: 

 Rozdelenie fin. prostriedkov na činnosť a projekty v oblasti športu 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia schválila: 

 Rozdelenie fin. prostriedkov na projekty v oblasti mládeže 

Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

 

 

Komisia berie na vedomie: 

          Návrh Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015. 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

Komisia odporučila: 

Spoluprácu Mesta Trenčín s organizátorom podujatia cyklistických pretekov. 

 

Za: 4                      Proti: 0                 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

          

             Ľubomír Horný 

               predseda komisie 
 

 

 

 

 


